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 «افسـان  کـارآفرينی  »بیش از ده سال از چـاپ اولـین کتـاب مـن بـا عنـوانِ       

گذرد. کتاب افسان  کارآفرينی، حاصل بیش از ده سال تجربـه کـاری مـن     می

اکنون به  و  بود ) ۳مايكل توماسوکار، يعنی شرکت  مشاورۀ کسبموسس   در

هـا و   نتـاي  بررسـی   ،تغییـر نـام داده اسـت( کـه در آن     «میث ـ    ای»آکادمی 

وکارهـای کوچـک، در اختیـار     را در مـورد علـت شكسـت کسـب     هايم تجربه

 دادم.  میمخاطبانم قرار 

را افـراد کـارآفرين   وکارهـا   رود که بیشتر کسب در حالت عادی انتظار می

وکارهـا را متخصصـانی    اما در حقیقت بیشـتر ايـن کسـب     ايجاد کرده باشند،

پـزِ   ، شیرينیای خاص مهارت دارند. برای مثال اند که در حرفه اندازی کرده راه

وکـاری   کسـب  ،پزی و تعمیرکار اتومبیل وکاری مرتبط با شیرينی کسب ،ماهر

و يـک پزشـک متخصـا وارد دنیـای      کنـد  اندازی مـی  مرتبط با اتومبیل راه

شود و چون ايـن متخصصـان در حرفـه خـود مهـارت       وکار پزشكی می کسب

هم بـه نتـاي  دلخـواه      آن های مرتبط با وکار دارند، بر اين باورند که در کسب

بـرخالف انتظارشـان، در    ايـن افـراد   نیسـت و طور  اين اما متأسفانه  .رسند می

شكسـت   هـم  کامـل شـوند و حتـی اگـر     ا شكست مواجه میوکارشان ب کسب

 بااليی برخوردار نخواهد بود.  کارايی  از شانوکار نخورند، کسب

                                                           
1  . Michael Thomas 
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هـزار سـازمان    همكـاری بـا بـیش از پـانزده    واسـة    به ر ودر دو ده  اخی

دربـارۀ علـل ناکارآمـدی     هايی آموختم که باعـث شـد   گ، درسکوچک و بزر

ه چـرا بیشـتر   های کوچـک بـه درک عمیقـی برسـم و دريـابم کـ       وکار کسب

متزلـزل   و به ادام  کار خـود در شـرايةی ناکارآمـد    ،ها وکارها و شرکت کسب

نظر از کوچک يا بزرگ بودن يا نوع صنعتی کـه در آن   صرف. محكوم هستند

 به تكنولوژی. ها  آن کنند يا میزان دسترسی فعالیت می

یـر  ه بـرای تغی وکارها با توجه به تالشی ک اين کسب  همچنین دريافتم که

ومـرج و   وجود استفاده از افرادی متخصا، باز هم با هرجکنند و با شرايط می

 شوند.  میرو  روبه ناکارآمدی

امكـان دارد افـرادی بـاانگیزه و      چگونه چنین چیزی ممكن است؟ چةور

هـا بـا کمبـود     چنین نتاي  بدی را کسب کنند؟ معتقدم بیشتر سازمان ،ماهر

دانند بـرای تغییـر بـه چـه      نمی تر از آن، همنش کافی مواجهند و متجربه و دا

درک الزم بـرای  ويـهه   بـه  ابزاری نیاز دارند و بر اين باورم کـه ابـزار، دانـش و   

اين طـرف   ايجاد اين تغییرات، از طريق علمِ مديريت و شعارهايی که همیشه 

اند، قابل دستیابی نیستند. زيرا اين ابزار، دانش و شعارهای  و آن طرف شنیده

سنتی متكی هسـتند   های مديريتیِ در بسیاری از موارد به سیستم ،يتیمدير

و تعريف صحیحی از مديريت ندارند. به همین دلیـل، بارهـا و بارهـا مرتكـب     

 شوند.   تكراری می تاشتباها

بنابراين در مرحله ابتدايی نیاز اسـت کـه يـک تغییـر اساسـی در نظريـه       

 چه انتظارهایی از مدیر ناست؟مدیریت به چه معکه  اين .مديريت ايجاد شود

 مدیریت به چه معنا نیست؟که  يا حتی اين رود؟ می

در  هـای دو دهـ  اخیـرم را    وشتن اين کتاب بتوانم آموختـه امید دارم با ن

دهم تـا شـما هـم بـه ايـن آگـاهی برسـید کـه چـرا اکثـر           باختیار شما قرار 

ر ايـن مشـكل   ندارنـد و راهكـا  کـارايی   که بايـد و شـايد   چنان آنها،  سازمان

  چیست؟
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نی، چه کوچک و چـه بـزرگ، مفیـد    د برای هر سازماتوان اين اطالعات می

 د.  باش

، ارائه راهكارهايی بـرای چگـونگی   «ای مدير افسانه»هدف از نگارش کتاب 

 مديريت صحیح است. 
اقـدام  گیـری   بـه تصـمیم  ، بـا اختیـاراتی کـه دارد    «میث ـای  »يک مدير 

آمـوزد کـه    وکار تحت مديريتش مـی  زمان يا کسبکند. او به کارمندان سا می

خواهـد تـا در توسـع  سیسـتم اجرايـی       چگونه رشد کنند و از اين افراد مـی 

هـای الزم بـرای    وکار با او همكـاری داشـته باشـند؛ در ايجـاد نـوآوری      کسب

هدايت سازمان به سمت جهانی شدن سهیم باشند و به سازمان کمک کننـد  

   خود باشد.کارايی  در اوج همیشه ،تا با عملكرد صحیح

تمام اين اهداف ارزشـمند را بـه شـكلی پیگیـری      «میث ـای   »يک مدير 

 وکار است.   کند که گويی خود صاحب اين کسب می

شوند و بـه   کارمندان تحت مديريت او کامالً درگیر باورهای مديرشان می

لكـرد و  کنند تا اين باورها را به تحقق برسـاند. باورهـايی کـه عم    او کمک می

يابـد و هـر فـردی کـه بـه نـوعی        معنا میها  آن اهداف يک شرکت به واسة 

 خوبی درک کرده و برای تحقق درون تشكیالت فعالیت دارد، اين اهداف را به

 کند.  تالش میها  آن

 «ای ـ میـث  »ايم. مـدير   را کشف کرده «ای ـ میث » انما راز موفقیتِ مدير

خـوبی   وکـار کارمنـدمحور را بـه    ا کسبوکار خودمحور ب کسبهای بین  تفاوت

 هـم داند و به اين موضوع آگاهی دارد که داشتن يک ذهنیـت کـارآفرين،    می

بـرای   و هـم  اسـت و حیـاتی   ضـروری  شبرای توسع  تشكیالت تحـت نظـر  

 کنند.   پیشرفت و موفقیت کارمندانی که با او کار می

هـای   اندانـد کـه بـرخالف سـازم     خوبی می به «ای ـ میث »همچنین مدير 

کارمندان باال اسـت.  کارايی  میزان ،محور سیستم وکارِ در يک کسب ،فردمحور
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بـه منظـور ايجـاد تغییـرات اساسـی در       «ــ میـث   ای»که مدير  در نهايت اين

اين کـار  ابتدا کند. او  همیشه از شعارهای بیهوده مديريتی پرهیز می ،سازمان

التی کـه در آن کـار   ، سپس برای تشـكی دهد انجام می برای خاطر خودشرا 

 در ارتباط است.  ها  آن کند و در نهايت برای کارمندانی که هر روز با می

بـه او  هـا   هايی دارد و تمرکز روی همین اولويت اولويت «ای ـ میث »مدير 

رو  روبـه  هـا  آن هايی که برای ايجـاد تغییـر بـا    در برابر چالش تا کند کمک می

 شود، مقاوم باشد.   می

 : چنین است «ای ـ میث»بندی تمرکز يک مدير  ترتیب اولويت

 من!اول: 

 که من بخشی از آن هستم من، سازماندوم: 

 من کارمندانسوم: 

بسـیار مهـم    «ای ـ میث »بندی برای تبديل شدن به يک مدير  اين اولويت

و حیاتی است. نخستین سؤالی که هر مدير پیش از شـروع هـر کـار بايـد از     

خواست  مـن چیسـت   »دهد، اين نیست که بسخ خود بپرسد و سپس به آن پا

بلكـه او بايـد در ابتـدا بـدون      «خواهنـد؟  کـه کارمنـدان مـن چـه مـی      يا اين

 «؟خواست  من چیست»رودربايستی اين سؤال را از خود بپرسد که 

کوش و پـرتالش باشـد،    من بر اين باورم که يک مدير هرچقدر هم سخت

امـر   توانـد در   پاسـخ ندهـد، نمـی   اگر اين سؤال را از خودش نپرسد و بـه آن  

 مـديران، خـواهی    به موفقیـت برسـد. زيـرا زيـاده     )هر نوع مديريتی( مديريت

 د. کردست به گريبان خواهد بینی نشده  پیشبا مشكالت ها را  آنهمواره 

معتقد است اگر مديران يک تشكیالت نتوانند در کنـار   «ای ـ میث »مدير 

تی ايجاد کنند، ايـن تشـكیالت جـای    شان هم پیشرف در زندگی شخصی، کار

 نیست.  ها  آن مناسبی برای
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 انتخاب حقو  اختیارداشـتن   «ای ـ میث »های مدير  يكی ديگر از ويهگی

خواهـد کـار کنـد و کجـا      کنـد کـه کجـا مـی     است. او خـودش انتخـاب مـی   

را  شـان خواهد کار کند. او خودش نوع ديدگاه اطرافیان و چگـونگی رفتار  نمی

دهـد  بگیرد به اين سؤال پاسـخ   کند و تصمیم می مشخا مینسبت به خود 

توان بـه چنـین فـردی     ه میبودن به چه معناست و چگون پرتالشو  فعال که
 ؟دتبديل ش

ن آنیازمند  ،اين اختیارها، باورها، تعهدها و چگونگی درک تمام اين موارد

ت است که به يک انسان فعال و کارآمد تبديل شويد و اين همان مسیری اس

بايد در آن قـدم گذاشـت و بنـده در کتـاب      بزرگ که برای رسیدن به اهداف

 ام.   حاضر به نوعی به همین موضوعات پرداخته

 هـای  ند است تـا بـا اسـتفاده از روش   م هر سازمان يا تشكیالتی که عالقه

موفق و سودمند تبديل کنـد،   قول و انسانی، ماهیت خود را به يک ماهیتمع

های معرفی شده در اين کتاب استفاده کند. کتـاب حاضـر   تواند از راهكار می

بـازدهی کـار   هم توانید  کند که از طريق آن می مسیری را به شما معرفی می

پیشـرفت، انـرژی، سـرزندگی و همچنـین      و هم سـةح  خود را افزايش دهید

 دهید.  رتقاءانسانیت را در هر سازمانی ا
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وماار ماا    ت، تااجه راااجو  و اا  مااراجوای ب  اار 
 فجد رو در پب دورد... ولِ آگرربِمراجوای ب زو

تالش  جوی  رفتن  ،رر تج ن مراجوای ب و وز ورزشان 
 آگررب و ت. 

 سورِن کرکِگارد 

 

 

و بـا مـديران    ام های کوچـک و بـزرگ زيـادی همكـاری کـرده      من با سازمان

هـا   آن ادی ازهای زيـ  ام، سؤال مشاوره دادهها  آن ام. به بسیاری سروکار داشته

ام. مديرانی که بیشترشـان   همكاری کردهها  آن ام و در صورت لزوم با پرسیده

گريباننـد.    بـه  حوصـلگی دسـت    با حاالتی همچون ناامیـدی، اضـةراب و بـی   

شـرکت و محیةـی اسـت کـه در آن     کارايی  حاالتی که نشأت گرفته از عدم

انـد و   گیـر افتـاده   کننـد  احساس مـی ها  آن مشغول به کار هستند. بسیاری از

کشد که کار  هايشان ارزشی قائل نیست. بنابراين طولی نمی کسی برای تالش

برايشان هیچ هدف و مفهومی ندارد و نسبت به سـازمانی کـه در آن فعالیـت    

 تعلقی ندارند.   تعهد و ترين احساس کوچک نیز کنند می

خـود را   فرد های شخصیتی منحصربه يک از مديران ويهگی که هرجا  آن از

کننـد.   های مختلفی نارضايتی خود را ابراز می به روشها  آن دارند، هر يک از

بـه   .گوينـد  شـوند و بـه عـالم و آدم ناسـزا مـی      خشمگین مـی ها  آن برخی از

 دستشـان   دم کسی که ، دوستان و خالصه هر ها، خانواده کارمندان، باالدست

بـا   شـان ريزنـد و ارتباط  هـا را درون خودشـان مـی    باشد. برخی ديگر ناراحتی



 

بــه ارتبــاطی ســرد و ـ چــه در محــیط کــار و چــه خــارج از آن    ـــ  ديگــران

شـود و البتـه پـس از مـدتی هـم مشـكالت روحـی و         غیردوستانه تبديل می

ای وجود دارند که تـا   اين میان هم عده آيد. البته در  به سراغشان می جسمی 

بتواننـد   کارِ بیشتر و بهتـر ا شايد ب تا دهند  سرحد مرگ به کارکردن ادامه می

 خود را از اين گرفتاری نجات دهند. 

برای ايجاد تغییر صحیح و مؤثر در يک تشكیالت، ابتدا افـراد بايـد ذهـن    

خود را بازسازی کنند، سپس برای بازسازی شغلی که در آن هسـتند، دسـت   

بـرای   اين مسئله نیستند که اولین گام  اما اغلب مديران متوجه به کار شوند. 

 عملی.  ییر ذهنی و درونی باشد تا تغییرايجاد اصالح و تغییر بايد تغ

مديريت کـامالً متفـاوت اسـت، زيـرا زمـان زيـادی را        ۀديدگاه من دربار 

ام و  وکارهـای کوچـک و بـزرگ کـرده     صرف تحلیل و بررسی روند کارِ کسب

نگـاه   نوعمهم  .ام که بزرگ يا کوچک بودن يک تشكیالت مهم نیست دريافته

خـود را صـاحب    ای کـه  بـه گونـه   اسـت،  تربیت مـديران  وکار و  به يک کسب

. اين موجِ تغییـرات پـس از مـدتی    کنند که در آن کار می بدانند یوکار کسب

ترين رده،  ذهنیت افراد درون سازمان را از باالترين رده شغلی گرفته تا پايین

 خواهد گرفت.   بر در

 راد يک تشـكیالت، بـه تغییـر ديـدگاه    ايجاد چنین تغییری در ذهنیت اف

ايجـاد تغییراتـی کارآمـد در     و در نتیجـه   شان نسبت به موقعیت شغلیها  آن

 تالش من ای است که شود؛ اين دقیقاً همان نكته بازدهی تشكیالت منجر می

 در اين کتاب به شما بگويم.   کنم تا می

اولـین  بـا  ا تم گردي به گذشته و به زمان تولد مديريت بازمی ،برای شروع 

و بـه   آشـنا شـويم  فرمانروا( در تـاريخ جهـان    ،ديگر )يا به عبارت  مدير ارشد

 کنیم.  آمدن مديريت اشاره می  وجود به استبدادیِ منشأ

  است کـه بايـد آن را     گويیم که مديريت، مهارتی در اين کتاب به شما می

 دور از ذهن نیست. سخت و ،آموختن اين مهارت  آموخت و
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 ،جـک شخصـیت  شـويم.   آشـنا مـی   «جـک »ین ما با مديری به نام همچن

هـا تحلیـل و    زنـدگی و طـی سـال    طـول  ترکیبی از مديرانی است که من در

هـای   مدير يكی از بخشدر مقام ام. شخصیت جک،  آشنا شدهها  آن بررسی با

، يعنی شرکتی که من صاحب آن هستم، بهترين نمونـه  «میث   ـ     ای»آکادمی 

اند و پـس از   دادن شخصیت مديرانی است که به اين شرکت آمدهبرای نشان 

اند و به همكاريشان با ما ادامـه   يا مانده ،اند مدتی قادر به ادامه همكاری نبوده

 اند.   داده

و خودش را کامالً وقف  دارد نام آنی و دو فرزند کوچک  جک، همسری به

بر کـار   است کهرکت های ش او مدير يكی از بخش است. کرده  کار در آکادمی

د و کـر  مـی . جک پیش از اين در جای ديگری کـار  دارد نظارت هفت کارمند

بـود. بنـابراين،    را گذراندههای سختی  روز نداشت، به آن شغل ای عالقه چون

من امید يافتن فرصتی جديد و قرار گرفتن در مسیری صحیح، به آکادمی   به

 آمده بود.  

به اين موضوع که فقط وقت خود را هـدر   علمبا  اش، در شغلی قبلی جک

از صـبح تـا شـب     مانند بسیاری از مـديران ديگـر   دهد، به مدت پن  سال می

را وقف شغلش کرده بود و تالشش بـر آن   اش زندگی (روزهای تعةیل )حتی

هـا   آن فهمد اما زمانی که می  .بود تا خود و مديران رده باال را راضی نگه دارد

انـد، بـه فـردی افسـرده و      استفاده کـرده  هايش سوء شچگونه از وجدان و تال

 شود.  هدف تبديل می بی
وگـوی جـدی مـن و جـک پـس از دو سـال ح ـور او در         نخستین گفت

جـک بـه شـدت احسـاس آشـفتگی و       کـه در آن زمـان  آکادمی اتفاق افتـاد  

کـه البتـه از    ــ   مدتی پس از آغاز به کار در آکـادمی  جک کرد. افسردگی می

کم احساس کرد کـه دارد دچـار    کم ـ ةفی از سوی خداوند بودديد خودش ل

دهـد. او معتقـد بـود کـه در      اش را از دسـت مـی   شود و انگیـزه  روزمرگی می



 

ها با انرژی و هیجان به محـل   روزهای ابتدايی شروع کارش در آکادمی، صبح

بـرد،   ها درست خـوابش نمـی   نیست و شبطور  اين اما حاال ديگر  آمد، کار می

 اش را در کنار خـانواده  کند و زمان بسیار کمی  های مهم را فراموش می جلسه

 گذراند.   می

کـه در شـغل خـود بـه دنبـال بـازدهی بیشـتر و موفقیـت          جای اين او به

تر کنـد و   ود آسانتر باشد، به دنبال آن بود که چگونه شرايط را برای خ بزرگ

 به آرامش برسد.

اعات کـاری و کسـب   د: کـاهش سـ  شـ  معنا مـی طور  اين آرامش از نظر او

 درآمد بیشتر.

رای ادامـه کـار   خاطر اين ذهنیتِ جک، کارمندان او نیز انگیزه خود را ب به

آمده بـود و   بنابراين بازدهی تشكیالت او به شدت پايین  از دست داده بودند.

ای در او بود و نه راهكاری به ذهنش  ديگر نه انگیزه ،برای رفع اين ناکارآمدی

 د. رسی می

من و جک سفری را با هم آغاز کرديم. سفری بـرای تبـديل شـدن او بـه     

. در مسـیر ايـن سـفر تـالش کـردم تـا بـا        ايافساانه«ای ـ میث »مدیر يـک  

هـايم بـه جـک آرامـش بـدهم و خوشـبختانه او هـم بـا آغـوش بـاز            صحبت

بینید.  های من را پذيرفت و نتیجه اين سفر همین کتابی شد که می  پیشنهاد

وگوهايی بـین مـن و جـک خواهیـد      های اين کتاب شاهد گفت  در فصلشما 

هـای ضـروری را ابتـدا     نكتـه  ،هـا  وگـو  در قالب اين گفت مبود. من تالش کرد

عنوان يک مدير و همكار در اختیار جک قـرار   نوع و سپس به عنوان يک هم به

 دهم.  ب

يک مديرِ شما خواهید ديد که در جريان تغییرِ او از يک مدير معمولی به 

 ،به مديريت داشـته   ديدگاهی را که در طول زندگی بوده تا، الزم «ای ـ میث »

های نادرست جک در مورد  مورد بازبینی قرار دهد. همچنین شما متوجه باور

 مديريت خواهید شد.
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مـديريت  پردازيم کـه   در بخش اول کتاب، من و جک به اين موضوع می 

انگیزۀ يک  ۀهمچنین دربار ؟د ناتوانندچیست و چرا برخی مديران در کار خو

 کنیم. گاه او قرار دارد، صحبت میای که در پشت بازسازی جاي مدير و فلسفه

مـديری   پردازيم که می یيبحث و معرفی راهكارها در بخش دوم کتاب به

 کند. تبديل می «ای ـ میث»به يک مدير  را  (يا خود شما)مثل جک 

بیشـتری در  کـارايی   به آرامش، بازدهی و اين کتاب امید است با مةالعه  

 سازمانتان دست پیدا کنید. 

درک ارتبـاط بـین   يک نكته بسیار مهم و قابل تأمل را جا انـداختم و آن  

ها به سمت تحقـق ریيـای    کارمندان و سیستم سازمان و چگونگی هدايت آن

ه از رسـیدن بـه ریيايشـان    کـ  وکار( است، بدون ايـن  کارآفرين )صاحب کسب

 وم شوند.محر

مةمئنم از آنچه من و جک با کمک يكديگر کشف کرديم، لذت خواهید  

 برد. 
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اولبخش

مدیریتِدرحالنابودی
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اولفصل

 افسانه مدیریت

رر وز نظج مقالنب خیوررن آگررب  ن چه راه ونسروگج
دو ات دورنا    ومار وز نظاج واسر اب      ون ، آزودی  ر

  ارر   دونساتن در وز رر  آن د یوری دور خید  کشن !
آن واسره رضار ت   تجسمو اتب  خیون نآزودی، 

خید  جشارر وز   آزودی در نفسِ  ووژ . ز جوکنن  مب
 ، واساره  لذت میااید در و ان ووژ  لذت و ت و 

  ۳ در . قجور مب تأثیج  رو تحترر  آن
 تاکار  ویماال

 
ر زنـدگی  وکار و حتـی در آغـاز هـ    پس هرگونه سازماندهی، هر نوع کسب در

 که درسـتی  هايی ايدهحتی يا  ،بد ياگاه خوب  هايی ايدهوجود دارد.  یياه ايده
. نگاهی به زندگی خود بیندازيد. آنچه امروز است هنوز به اثبات نرسیدهها  آن

 تأمـل کنیـد    بازی نیسـت. اگـر کمـی    هستید نتیجه يک اتفاق يا يک شعبده
ديگران بـوده  های  و ايده افكار تأثیر هید ديد که زندگی شما همواره تحتخوا
نیـز بـر    خودتـان  هـای  ايـده حتـی  اتی گـاه مثبـت و گـاه منفـی.     تأثیر ؛است
بـر  هـا   آن اتتـأثیر کـه از   هـايی  ايده. است  ده گیری شخصیتتان مؤثر بو شكل

نهـان و نـامرئی زنـدگی    اما به شـكل پ   ،و هستید ايد بوده خبر زندگی خود بی

                                                           
چهـرۀ فـرد خردمنـد در    بخشی از مصاحب  کريس پَريش با خانم ويماال تاکار، با عنـوانِ   .۳

 . معصر جديد



 

چون نظريه نسبیت، ف ا و زمـان   هايی ايده ؛است  ده قرار دا تأثیر شما را تحت
  !نظریه مدیریتعدالت و البته  ،هايی چون وجود خداوند و حتی نظريه

 ،انـد  داشـته  تأثیرای بر زندگی شما  گونه ها به شک هر يک از اين نظريه بی
هـر چقـدر    ها ما انسان؟ ايد عمیقاً فكر کردهها  آن ازيک  کدام به تا به امروز اما

م خواهی  فكر کردن به چنین مسائل مهمیکمتری برای  وقت ،شويم تر  بزرگ
تـرين   اهمیـت  بـه بـی   مـان هاي ترين خواسته مهم ،با باال رفتن سنزيرا داشت. 
فراوانی وجود  های ايده باز هم وجود،اما با اين   شوند! هايمان تبديل می داشته

 د.  گذار هستنتأثیر ،عنوان يک مدير ي  کار ما بهاگیری نت دارند که در شكل
هـای ديگـران تـا چـه      چرای ايده و چون  پذيرفتن بیآموزد که  تاريخ به ما می 

هزاران هزار مدير همچون شـما بـه محـل    همه روزه خةرناک باشد.  تواند حد می
هـای   شـوند کـه بـر اسـاس ايـده      روند و مشغول انجام کارهـايی مـی   کار خود می

توجه به کارآمد بودن، قابـل اجـرا بـودن يـا      بیو  اند گذاری شده ديگر پايه یافراد
 گیرند.   بر عهده می را شخصاًها  آن تمامها، مسئولیت  حتی معقول بودن اين ايده

يـا در چـه سـازمانی     شماست ۀمهم نیست که مديريت چه کاری بر عهد
که بخواهید همـه چیـز    اين های بنده، هاساس تجرب براما  مشغول کار هستید،

  ی کـه تیمـدیر اسـت.  محـض   یاشتباه ،تنهايی مديريت کنیدرا خودتان به 
بـرای   انسـان  وار ها تالش دیوانه سال ۀثمرامروزه به یک علم تبدیل شده، 

 کـه  کـاری يعنـی   ؛دیـده  که در اطراف خود میست ا هایی چیز تمامکنترل 
 برای انجام آن به دنیا نیامده است.   یبشر هیچ

 ،شناسـیم  می را  آنامروزه  شكلی که  مديريت، به به نظر من، ايدۀ ابتدايی
 ،مـديريت  ايـدۀ گردد. نه تنها  های کهن يعنی هزاران سال پیش برمی نابه زم
هـا،   سیسـتم   ، نظرينفوذ و اعتبار، کار، ۳ديگری همچون قدرت های ايدهبلكه 

گويند داشتن شـغل بـه چـه     می هايی که به ما  رياست، اشتغال و حتی نظريه

                                                           
۳. Idea of Power: ی توانايی افـراد يـا اع ـای    ابه معن ،شناسی جامعهدانش  ی درصةالحا

ديگر جامعه بـه   يا پیشبرد منافع خود از راه واداشتن افراد  فاهدادستیابی به در يک گروه 

 م .است شان هخالف خواستکه بردادن کاری   انجام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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هـای   انسـان  توسـط  معنـا، کـه همگـی   دن آن به چـه  معناست و از دست دا
 است.  ما رسیدهدست  به شكل اين ده و امروزه بهمگذشته به اجرا درآ

 تولد تصادفی مدیریت
مـديريت اسـت. ايـن      نظريـ درک بینید، نمونه خوبی بـرای   تصويری که می

کــه در ســاخت آن  دهـد  نشـان مــی را  مصــراهــرام  سـاخت  مراحــل نقاشـی 

 ن نـاظر ا)مهندسـ دسـت   بـه  شـالق ی ارگرهـا، سـرکارگرها  هايی چون ک گروه

توانـد حقیقـت    نمـی ايـن تصـوير     شرکت داشتند. اگرچـه  امروزی( و مديران 

پیكـر،   ی غولها هايی هستند که سنگ اما کارگرها همان  ،مةلب را نشان دهد

تـا  کردند و روی هم قرار دادند  جا  را جابه یلیون تُنب ۱۳۳به وزن در مجموع 

 بسازند.  عظیم   رمیهِ شانمانروایفربرای 

 



 

 ،پـروژه گـذار اصـلی ايـن     روزی سـرمايه  که شود گونه آغاز می داستان اين

های انگور را يكی پـس   بود و دانهبه پهلو لم داده روی تشک خود که  درحالی

کـرد،   را تماشا می هنرنمايی رقصندگان قصرانداخت و  از ديگری به دهان می

مـد.  آ که باالخره روزی مرگ به سراغ او نیـز خواهـد   ناگهان با خود فكر کرد

او نـام  که يادآور عظمت و شكوه او باشد و بزرگی انجام دهد  بنابراين بايد کار

و  باشـكوه بايد برای من معبدی بسـیار  »: با خودش گفت. پس کندرا جاودانه 

بـزرگ و باشـكوه کـه    قـدر   آن سـاخته شـود.   فرمانروايـک   آرامگاهی درخورِ
حـال   بـه  تـا  کـه  هآنچـ  تـر از هـر   کسی شبیه آن را نديده باشد. عظیم تاکنون

 «ها. تر از کوه ساخته شده. حتی عظیم

، چقدر مـزه  ای به ذهن فرمانروا رسیدن چنین ايدهتوان تصور کرد که  می

هايی کـه   تر از تمام ايده ای بزرگ ! ايدهه استکردتر  برای او شیرين را انگورها

ای که در يـک لحظـه تمـام وجـود او را      انده بود. ايدهتا آن زمان در سر پرور

 تسخیر کرد. 

خـورد و بـا    با فكر آن غـذا مـی   ،کرد از آن پس با فكر آن ايده زندگی می 

، ايـن  خواهـد بیفتـد   هر اتفاقی که مـی  :گفت خوابید. او با خود می فكر آن می

 کار بايد انجام شود. 

ن( ا)سرپرسـتان و نـاظر  ها و سرکارگر نامباشر، زيرانتمام و يک روز پس

و کسانی سپرد که شـالق  دست  به و تحقق ریيای بزرگش راا .را گرد هم آورد

 دانستند که چگونه بايد از اين ابزار استفاده کنند.   داشتند و می زنجیر

کـه   درحـالی  انداخت های انگور را به دهان می دانه با خیال راحتفرمانروا 

هـا   آنتلفـات  کارگرهـا و   تـأمین زياد، نگـران  فشار کار  دلیل  مديران ارشد به

کشـیدند و بـر    ای در دست به اطراف سرک می با نقشه میانیبودند و مديران 

هـا کـارگر    . میلیـون «بجنبیـد »، «نكنیـد  تنبلـی » زدنـد:  می سر کارگرها فرياد

ـ    شان پر از خاک می دهان و بینی. تراشیدند ها را می صخره ف شـد، خـاک را تُ

کردنـد و بـه سـمت مقصـد      ها را بلند مـی  سنگ تخته. بلعیدند می و نددکر می
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 .کردنـد  تراز مـی  گذاشتند و روی يكديگر می راها  آن .کردند جا می هنهايی جاب

باشـكوه از دل خـاک     آسـا، هرمـی   معجزه شكلیگونه بود که به  در نهايت اين

از هـیچ،   ای به کوچكی موی بینی فرمانروا! و تقريباً آمد. از دل ايده بیرون می

 .آمدوجود  به بنای تاريخترين  شكوهبا

هـای ديگـر نیـز شـروع بـه       ياهای يـک انسـان، انسـان   یر محقق شدنبا  

گونـه خـود را مجـاب     هـای بـزرگ کردنـد و ايـن     ریياپردازی برای ديگر ايـده 

ترتیب ديوار بـزرگ   چرا ما نتوانیم؟ و به اين، پس کردند که اگر او توانسته می

مـد و  آوجـود   بـه  دونالـد  مـک . قالب روسیه شـكل گرفـت  چین ساخته شد. ان

ـ   . تمام اينندسیس شدأان ت ان مايكروسافت و سی همـان روش سـاخت    اهـا، ب

 مدند. آ وجود  به اولین هرم

 امروزی  مشکالت مدیر
 ،نـامیم  انديشه مـی   صاحب های را انسانها  آن که ما ،امروز  فرمانروايان جهان

تغییـر   متكی هستند که جز در چنـد مـورد،   به الگوهای جديدی از مديريت

نقـالب  ، اات. يكـی از ايـن تغییـر   نداشـته اسـت  نسـبت بـه گذشـته     چندانی

کنـد و   تكنولوژی است که ما را به سرعت بخشیدن در انجام کارهـا وادار مـی  

کارگیری  هکند تا با ب ترغیب می  ما را ،دوباره استديگری که نتیجه مهندسی 

 بیشتری داشته باشیم.   نیروی کار کمتر، بازدهی

 تـا د نـ رهـای انسـانی وجـود ندا    در روزگاری کـه ديگـر مثـل قبـل نیـرو      

فشـار کـار    زيـر و جسمشـان هـر روز    کننـد جا  جابه های بزرگ را  سنگ تخته

حلقـه بـه گـوش فرمانروايـان      مـانِ غالبـه   ، مـديران شودتر  تر و نحیف ضعیف

هـا   آن .پذيرفتندآغوش باز های اين راه را با  ها و سختی چالش تبديل شدند و

وکـار   کسـب  راهكارهای مـديريتِ  ۀدربار هايی هها و مقال کتابشروع به خريد 

ها  آن کرده در های تألیفی که مشاوران و افراد تحصیل مقالهها و  . کتابکردند

مـديريت و   بـه يـادگیریِ  هـا   آن های دنیا را به تصوير کشـیده بودنـد.   واقعیت



 

 ن بـود تـا  ايشان بر دادند و تالش ها عالقه نشان  گاهشرکت در سمینارها و کار

 ودهنـد   نشـان ای جديد و ارزشمند  عنوان حرفه مديريت را به در قرن بیستم

 ها و کشیش توانند مانند پزشكان، وکال بر اين عقیده بودند که مديران نیز می

مجـامعِ  يا حتی در دنیـا داشـته باشـند.     ثری در جامعهؤنقش بسیار مهم و م

 شـدند.  تبـديل مـی  گـر   موعظه های اکلیسچیزی شبیه به سرعت به يريتی مد

کـه در آن  شـناختند   می ای فرهنگی مجموعه عنوان به را محل کار خودها  آن

 ماهیـت  ۀدربـار هـا   آن گفتنـد.  سـخن مـی   هـا  رسـالت  و هـا  ارزش، کیفیت از

 گفتنــد و افرادشــان را بــه ســخن مــی مــديريت یمعنــا و روح ،ســازماندهی

را  هـای رهبـری   شـیوه هـا   آن کردند؛ ترغیب می ياهای جديدیوی رجو جست

مهـاجرت   ۳مريكـا آ  ايالت يوتـای   های خود به برای باال بردنِ آموزهموختند و آ

مـديران  ند. شـو افتـاده بـه رهبرانـی توانـا تبـديل      پا کردند تا از مديرانی پیش

ی هـا ارتمام ايـن کارهـا بايـد بـه دنبـال راهك      محقق شدندريافتند که برای 

از شكم مـادرش مـدير بـه    کس  باشند و به اين نتیجه رسیدند که هیچ  علمی

و بـرای تبـديل شـدن بـه يـک مـدير        آموخـت  مديريت را بايد دنیا نیامده و

را  اصـول پس اين د. ررا کسب ک مهارت ضروریاصل و شش يا هفت  ،کارآمد

ايـن  اما بـا   . تالش کردند به ديگران ها آن موختنآ فراگرفتند و مشتاقانه برای

ها  آن بهکه  مربیانی زيرادر خود احساس نكردند. تغییر مورد انتظار را ، وجود

منشـأ   و بـرای يـافتن   اختندشن ا میر  های بیماری نشانه فقطدادند،  تعلیم می

 . دادند ها راهكاری ارائه نمی اين بیماری

 

                                                           
خاصی غربی آمريكا که به دلیل موقعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی   ايالتی در جنوب .۳

 م کار و کارآفرينی تبديل شده است.و های مهم کسب دارد، به يكی از قةبکه 
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 درست مثل شما فردیمالقات با جک، 
بـه  که ، يكی از معلمانش و پدری شود. مادرجک هم يكی از همین مديران ب

او را انسـانی بـا انديشـه مـديريتی بـار آورده      ، بسیار وفادار بـود  وکارش کسب

 يک شب برای صرف شـام بـه منـزل    ای هفتهپدرش  و همكارانِ . رئیسندبود

 ۀواژ مفهـوم  معاشـرت داشـت.  ها  آن نیز با همسران شو مادر ندآمد میها  آن

شـد   خالصه مـی  ،با توجه به آنچه در کودکی ديده بود، وکار برای جک کسب

شلوار آبی با پیراهن سفید، هشت سـاعت کـار روزانـه و شـام      تپوشیدن کُ به

   با همكاران! دور يک میز خوردن

بسـیار زود   هـم  مديريت همواره برای جک موضوعی جذاب بود و پدرش

ا به محل کـار  ه جک را جمعه در او شد. معموالً ای عالقه چنینمتوجه وجود 

کـرد   . همچنین او را تشويق میکرد با همكارانش آشنا میبرد و او را  خود می

بـه مةالعـه    ،بـازی بـا دوسـتانش    جـای  که پس از تعةیل شدن از مدرسه، به

انديشه مديريتی از همـان کـودکی   گونه بود که  اينبپردازد و  تيمديرۀ دربار

شـده   ر و ذکر جـک مـديريت  فكکه تمام  وجود آن با گرفت.در ذهن او شكل 

توانست دوران متوسةه و دبیرستان را با نمراتی بسیار خـوب بـه پايـان     ،بود

وکار وارد دانشگاه اسـتنفورد شـود.    مديريت کسب ت برساند و با قبولی در رش

اشت. بنابراين در کنار تحصیل، نیاز د مخارج دانشگاه به درآمد تأمیناو برای 

بـرای   د. ديگرشبه کار  مشغول کتابفروشی دانشگاه ، درمدير عنوان دستیارِ به

 درس خواندن دوست داشـت،  ۀشد! او کار کردن را به انداز بهتر از اين نمی او

فروشـگاه و سـاعت     نظمی . از بیکه انتظارش را داشت نبود طور شرايط آناما  

، مدير کتابفروشی همیشـه جـک را ناراحـت    کُدیکاری طوالنی که بگذريم، 

بـه او   کُـدی کرده بـود،   شروع در کتابفروشی ش رااوايل که تازه کار کرد. می

موقعیتی کـه   است که چنین شغلی پیدا کرده وشانس  گفته بود خیلی خوش

بـه  امـا   خیلی باالتر از میزان تحصـیالت اوسـت.    ،او در اختیار جک قرار داده



 

ای بـر  یمـورد احترامـ   که کارمند جای آن کرد به مرور زمان جک احساس می

دی، بدون توجه به حجم او تبديل شده. کُ ای برای دی باشد، بیشتر به بردهکُ

ها و زحمات جک  همیشه تالشو  کرد فشار کاری او را زياد می ،کارهای جک

 چون گیر افتاده. ای کرد که در مخمصه . جک احساس میگرفت را ناديده می

کـار کـردن   ديگـر  از طـرف  و  نیاز داشت از طرفی برای ادامه تحصیل به پول

اما او از پدرش يـاد گرفتـه بـود      !برای چنین شیةانی واقعاً برايش سخت بود

بـه او   ی کـه پـدرش  هاي هجمل و دائماً نبايد کار را ناتمام رها کندوقت  هیچ که

توست. شـغل تـو مسـیری     هويتشغل تو ».  شد گفته بود در ذهنش مرور می

 «. امنیت اجتماعی  وانی وامنیت ر  امنیت مالی،به  دنتست برای رسیا

اولـین   توانسـت و  التحصیل شد، ازدواج کرد سرانجام جک از دانشگاه فارغ

تجربـه  عنوان دستیار مدير فـروش در شـرکتی بـزرگ     جدی خود را به شغل

که ديگر مجبور نبود با کُدی کار کند خوشحال بود و همچنین  کند. او از اين

هـای   ین گامنخسترا صرف برداشتن  که تمام نیروی خود خوشحال بود از اين

پیشرفت در جهت يافتن شغلی جديد کرده است. اگرچـه ابتـدای کـار زيـاد     

. بخش بـود  بخش و لذت شاما اين شغل برايش آرام ، میز نبودآ برايش موفقیت

زنـدگی  جـا   آن آپارتمان کـوچكی کـه بـا همسـرش آنـی در      به ،محل کارش

ا بـا ايـن   ام . حقوق خوبی داشت، ولی ای بود . کار پرمشغلهنزديک بود کرد می

پشـتكار  تـالش و  وجود جک برای رسیدن به موفقیت در اولـین شـغلش، بـا    

کـه از او  را داشت. موفق هم بـود و هرآنچـه    تمام مشكالت را از سر راه برمی

اش را طـوری بـا کـار     داد. زنـدگی شخصـی   مـی خوبی انجـام   خواستند به می

 بسـیاری از  کارهـايی کـه   بپـردازد.  شارهـاي کهماهنگ کرده بود تا بتواند به 

وقـتش  . عنوان دستیار مدير فروش بودند مسئولیت او بهخارج از حیة  ها  آن

يكسـره   و روزهاپرداخت  به بررسی کارهای فردا میوقت  ها تا دير . شبپر بود

مجبـور شـد بـا     بـار  . حتـی چنـدين  کرد و گاهی بیش از ساعت اداری کار می

تبديل شده در شرکت  گاهی امن به تكیهاو  برود.کاری  به سفرهمكاران خود 

 روی او حساب باز کرد. شد  و میبود 
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شـغلی پیـدا کـرد و چنـدين بـار       ءش، سه بار ارتقـا ا در طول دوره کاری 
ترقـی را    های گونه بود که به تدري  پله و اين حقوق و مزايای او افزايش يافت

 در شرکت طی کرد.
به سرعت به يک زندگی  ،از چشم او پنهانگی جک، اما در اين میان، زند 

تـا   اتفـاق  ايـن  نداشـت.   دقتشد و او اصالً به اين مسئله  ای تبديل می کلیشه
 اشتیاقِ ،آن اصلی اما در واقع دلیل  کاری زياد او بود،  خاطر مشغل حدودی به

اديده نکنترل کند يا توانست آن را  که نمی . اشتیاقیبه کار بود او  درونی زياد
و در  نیازمنـد او باشـند  و  خواسته شـود تا  کرد تالش می . جک همیشهبگیرد
بـاور داشـت کـه     هـم و کـامالً   ايفـا کنـد    خـود نقـش مـؤثر و مهمـی     حیةه
در تأيیـد درسـت بـودن کـارش     دهـد. البتـه    ترين کـار را انجـام مـی    درست
ـ    ديد. اين هايی را هم می نشانه ه او که شرکت رشد کرده بـود و کارمنـدانش ب

تدري  در حـال رسـیدن بـه آن     کرد که به گذاشتند. او احساس می احترام می
و بر اين باور بود که هـدف خـود    ها به دنبال آن بوده جايگاهی است که سال

اشـتیاق و هیجـان   ايـن  تمـام  امـا   دانـد.   می خوبی بهدهد  را از آنچه انجام می
همان  !ها یالدستباتشویق یا عدم تشویق از سوی . دستخوش يک چیز بود

را  جـک  هـای مـديريتیِ   کاری و انديشـه  زندگیِتمام  ،شانياهايیکه ری کسان
همنشینی بـا    ها تجرب هايی که در طول سال قرار داده بود. انديشه تأثیر تحت

 بود.  دهورآدست  به پدر و همكاری با اولین رئیسش

* * * 

، شرکت خـودم  های بخشيكی از  جک که مدير بابار  نخستین برایوقتی 

بـه تـازگی   کـه   متوجـه شـدم  مالقات کـردم،   بود «میث   ـ     ای»آکادمی يعنی 

 است. آغاز کرده قسمت مديريت خود را در آن

به درخواست يكی از همكارانم، تام پیترز، در محوطه محل کـار مشـغول   

طور اتفاقی و البته خوشبختانه با جک کـه دلسـردی و    بهکه  قدم زدن بوديم

دفتر يكـی ديگـر    جلویجک برخورد کردم.  ،اش آشكار بود در چهره امیدی نا



 

صـورتش  تـا تلفـن او تمـام شـود.      بودزد و منتظر  از مديران شرکت قدم می

هـر لحظـه ممكـن اسـت      مکرد احساس می بود کهسرخ و برافروخته  قدر آن

 منفجر شود.  

 «؟ستجريان چی» از او پرسیدم:

، خودم حلـش  سالم. چیزی نیست. . . اوه»: با حالتی عصبی پاسخ دادو او 

 «. کنم می

 «. کنی خیلی داری خودخوری میبه نظر » گفتم:

 «. اوه، نه...، فقط..»: د و گفتدزياو نگاهش را از من 

بینم، البته در  من افرادی مثل تو را زياد می نگران نباش.»من ادامه دادم: 

ادی را پیـدا  شـود چنـین افـر    در شرکت من به سختی مـی  !های ديگر شرکت

 که مثل طاعون بـه جـان   را جلوی چنین مشكالتیسرعت   بهمن  ، چونکرد

 گیرم.  می ،دنافت می وکارها کسب

در شـايد   ؟های منفی را دور بريزيم با هم ناهاری بخوريم و انرژی موافقی

 «. بررسی کنیم با همخوبی  به رامشكل اين  نیمابتو حین خوردن غذا

فقـط  بسـیار خـب،   »: عین حال نگران پاسخ دادآرام و در  با ظاهریجک 

 «ید کتم را بردارم.هاجازه بد
  


